Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av
Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Den norske tannlegeforening – NTF –ser positivt på begge de to forslagene som inngår Helse- og
omsorgsdepartementets utsending av 17. mars 2015 med invitasjon til å avgi høringsuttalelse.
1. Standardiserte tobakkspakninger og -varer
NTF er svært bekymret for at mange barn og unge fortsatt begynner å bruke tobakk. Vi støtter derfor
forslaget om innføring av standardiserte tobakkspakninger for alle typer tobakksvarer.

NTF ser med bekymring på den økende snusbruken blant ungdom. Vi støtter derfor spesielt
forslaget om standardisering både av snusbokser og av størrelsen på snusporsjoner for å motvirke
denne trenden.
Begrunnelse
Standardiserte reklamefrie tobakkspakninger vil gjøre tobakk – også snus - mindre attraktivt for
unge. Dette er et viktig folkehelsetiltak, som etter NTFs oppfatning vil bidra til at vi raskere når målet
om en tobakksfri generasjon.
Vi har merket oss at studier etter innføring av standardiserte tobakkspakninger («plain packaging») i
Australia har vist at pakningene har fått mindre appell, at effekten av helseadvarslene har økt og at
standardiserte, reklamefrie tobakkspakker hindrer at det gis et feilaktig inntrykk av helserisikoen som
er forbundet med tobakksbruk.
Spesielt anser NTF det som viktig at bortfall av reklame (“debranding”) sammen med større grafiske
helseadvarsler har gjort tobakk mindre attraktivt blant unge. Påstander fra tobakksindustrien og dens
støttespillere om at dette ville medføre at prisen på tobakk ville synke dramatisk og ulovlig handel få
et stort oppsving, har ikke slått til. Dette er resultater som taler klart for at disse tiltakene bør
gjennomføres også i Norge.
2. Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 om forholdet til tobakksindustrien
NTF mener at en lovregulering vil kunne øke oppmerksomheten hos myndighetene i alle sektorer om
tobakksindustriens innblanding og metodene som brukes til dette. Vi støtter derfor forslaget om å ta
inn tobakkskonvensjonens artikkel 5.3 som en bestemmelse i tobakksskadeloven, gjerne med ordlyd
som i høringsnotatet:
«I utformingen og gjennomføringen av tobakkspolitikken skal myndighetene ta forholdsregler for å
beskytte denne politikken mot kommersielle og andre interesser knyttet til tobakksindustrien.»
Begrunnelse
Etter NTFs oppfatning er det klokt å ta inn artikkel 5.3 direkte i tobakksskadeloven, fordi
bestemmelsen om de strenge begrensningene i kontakt med tobakksindustrien da vil bli bedre kjent
blant politikere og beslutningstakere i det offentlige. I tillegg tror vi at det vil oppleves som mer
forpliktende hvis bestemmelsen inntas i lovs form.
I tillegg støtter NTF følgende tiltak som vi mener vil egne seg i en norsk kontekst :

-

Pålegge tobakksindustrien en omfattende og jevnlig rapporteringsplikt om markedsandeler,
markedsstrategi, lobbyvirksomhet og hvem som jobber for industrien.
Bare tillate strengt nødvendig kontakt mellom myndighetene og tobakksindustrien.
Offentlighet, ved at referat fra møter mellom myndighetene og tobakksindustrien legges ut
på myndighetenes nettsider.
Inhabilitetsbestemmelser.
Tilsyn.
Sanksjoner.
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